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Hallitusohjelma 2023: Vaikuttava VYY  

Hallitusohjelman 2023 ydintavoitteena on olla vaikuttava ylioppilaskunta 
kampuksellamme, kaupungissamme sekä valtakunnallisesti. Tätä toteutamme laaja-
alaisella yhteistyöllä. Tulemme kehittämään vaasalaisten korkeakoulujen yhteistyötä 
OVVS-verkoston kautta. Tavoitteenamme on löytää toimintamalleja, joilla voimme 
edistää kaikkien vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden asioita. Haluamme löytää 
yhteisen kaikkia korkeakouluopiskelijoita puhuttelevan tavoitteen, jota voimme 
edistää yhteistyöllä vuonna 2023 ja tulevaisuudessa. Yhdessä olemme 
vaikuttavampia. 
 
Ohjelma on jaettu kolmeen teemaan, joiden aiheet ovat hyvinvoiva opiskelija, 
opiskelijat yhteiskunnallisina vaikuttajina ja VYY houkuttelevana toimijana. 
 

Hyvinvoiva opiskelija on onnellinen opiskelija 

 
Opiskelijoiden hyvinvointia koettelevat riittämätön tulotaso, mielenterveyskriisi sekä 
ilmastoahdistus. Toimimme turvataksemme ja edistääksemme opiskelijoiden 
hyvinvoivaa arkea. Opiskelijoillemme kuuluvat toimivat palvelut niin kaupungissa 
kuin kampusalueellakin. Vaivaton arki ja saavutettavat palvelut ovat opiskelijan 
hyvinvoinnin kulmakiviä.  
 
Toimenpiteet: 
● Teemme vaikuttamistyötä yliopistolla muun muassa omaohjaajien toiminnan 

kautta, jotta voimme parantaa opiskelun ja ohjauksen tukea.  Kartoitamme 
opiskelijoiden tarpeita ja huomioita omaohjaukseen liittyen esimerkiksi kyselyn 
muodossa. Tiedustelemme ohjauksesta vastaavilta henkilöiltä tuen tarpeista. 

● Olemme mukana yhdenvertaisuus- ja saavutettavuustyöryhmissä, 
kommentoimme aktiivisesti yliopiston julistuksia ja suunnitelmia. Tarkastelemme 
omaa yhdenvertaisuusjulistustamme ja päivitämme sitä tarpeen vaatiessa. 

● Aloitamme vaikuttamistyön hyvinvointialueen sisällä tapaamalla uutta 
johtoporrasta. Näin pystymme vaikuttamaan opiskelijoiden sosiaali- ja 
terveyspalveluihin. 

● Tavoitteenamme on parantaa opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia 
yhteistyössä yliopiston ja muiden opiskelijayhteisöjen kanssa. 

● Huomioimme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat kaikessa 
toiminnassamme, muun muassa yhteistyökumppaneidemme valinnassa. 
Kannustamme jäseniämme sekä piiriimme kuuluvia järjestöjä toimimaan samoin. 
Lisäksi VYY:llä on aktiivinen edustaja SYL:n ilmastoverkostossa. 
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Opiskelijat vaikuttavat yhteiskunnallisesti: Vaalien vuosi 2023 

 
Keväällä 2023 järjestetään eduskuntavaalit ja syksyllä 2o23 puolestaan 
edustajistovaalit. Lisäksi vuoden 2024 keväällä järjestetään europarlamenttivaalit 
joiden eteen tehtävä työ on aloitettava jo kuluvana vuonna. Ylioppilaskunnan 
tehtävänä on osallistua yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän 
hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 
kansalaisuuteen. 
 
Toimenpiteet: 
● Ylioppilaskunnan eduskuntavaalityö on aktiivista kampuksella, koko Vaasassa ja 

valtakunnallisesti. Toteutamme vaalityötä yhdessä OVVS:n ja SYL:n kanssa. 
● Kannustamme opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen 

kansalaisuuteen tuomalla vaalit lähelle jäsenistöä toteuttamalla aktiivista 
eduskuntavaalityötä sekä viestimällä tehtävästä vaalityöstä. Lisäksi tapaamme 
alueemme eduskuntavaaliehdokkaita saadaksemme opiskelijoiden ääntä 
kuuluviin. 

● Edistämme jäsentemme tietoisuutta edustajiston toiminnasta tekemällä 
yhteistyötä edustajiston kanssa ja viestimällä edustajiston työstä sekä 
palkkaamalla edustajistovaalikoordinaattorin. 

● Nostetaan edustajistovaalien äänestysprosentti yli 30 prosenttiin, jotta 
opiskelijamme kuuluvat mahdollisimman moniäänisesti ylioppilaskuntamme 
päätöksenteossa. 

● Valmistaudumme yhdessä muiden Suomen ylioppilaskuntien ja SYL:n kanssa 
tuleviin europarlamenttivaaleihin. 

 

Monipuolinen ja houkutteleva toimija 

 
Ylioppilaskunnan strategian mukaisesti valmistaudumme automaatiojäsenyyden 
mahdolliseen poistumiseen luomalla suuntaviivoja kokonaisvaltaisten jäsenetujen ja 
palveluiden tarjoamiselle. Haluamme olla monipuolinen sekä houkutteleva toimija 
tuleville ja nykyisille jäsenillemme, järjestöille, sidosryhmille ja muille 
yhteistyötahoille. Kehitämme ylioppilaskuntaa myös kansainvälisenä yhteisönä.  
 
Toimenpiteet: 
● Laadimme yhteistyösuunnitelman taataksemme yrityssuhteiden ja 

kumppanuuksien jatkuvuuden. Luomme yrityssuhteita, jotka ovat 
kokonaisvaltaisia ja näkyviä ympäri vuoden. 

● Selkeytämme jäsenistölle ja järjestöille suunnattuja palveluja ja jäsenetuja. 
● Kiinnitämme kansainväliset opiskelijat paremmin yhteisöömme ja laadimme sitä 

varten toimintasuunnitelman. 
● Uudistamme järjestöjen avustusprosessin. 
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● Ylläpidämme aktiivista vuoropuhelua ylioppilaskunnan piirissä toimivien 
järjestöjen kanssa tapaamalla heitä säännöllisesti. Varmistamme, että 
ylioppilaskunta näkyy järjestöjen arjessa muun muassa järjestöjen tiloissa. 

● Hallitus tukee edustajistoa ylioppilaskuntamme linjapaperin ja strategian 
päivittämisessä kuluvan vuoden aikana.  


